
 

 
Termeni si Conditii generale de acces in Pachetul Video Streaming a Telekom Romania 

 
 
 
1. Definitii 
Aditional termenilor definiti in cadrul general al termenilor si conditiilor („Termeni si Conditii”), urmatorii 
termeni vor avea urmatorul inteles: 

1.1.  „Partner” – reprezinta entitatea care participa in Pachetul Video Streaming prin incheierea unui 
Acord Comercial cu Telekom Romania/Telekom Romania Mobile conform pasilor definiti in 
articolul 2.3 

1.2. „Utilizatori” – reprezinta clientii finali Telekom Romania/Telekom Romania Mobile, abonati sau 

utilizatori de servicii ce pot beneficia de „Optiunea Video 50 GB” 
1.3. „Teritoriu” – reprezinta Romania 
1.4.  „Optiunea Video 50 GB” – reprezinta traficul de date consumat de Utilizatori atunci cand 

acceseaza serviciile partenerilor din Pachetul Video Streaming sub Termenii si Conditiile prezente 
si incluse in Acordul Comercial dintre Partener si Telekom Romania/Telekom Romania Mobile, 

furnizate de Parteneri prin reteaua de comunicatii mobile a Telekom Romania/Telekom Romania 
Mobile ce nu se deduce sau contorizeaza din planul tarifar de baza a Utilizatorilor 

1.5. „Participant in Pachetul de Video Streaming” – orice partener de continut video streaming ce 
respecta drepturile de autor ce are un contract semnat cu Telekom Romania/Telekom Romania 
Mobile pentru a fi inclus in Pachetul de Video Streaming  

1.6. „Video Streaming” – insemna continut video la cerere (on-demand) sau transmis in timp real (live 
streaming). 

1.7. „Continut Video” – Se refera numai la cotinutul video si nu include jocuri, aplicatii, text, numai 
continut audio si alte tipuri de continut asemantoare chiar daca acestea contin elemente video. 
 

2. General 
2.1. Telekom Romania/Telekom Romania Mobile ofera Utilizatorilor produse inovative de date bazate 

pe accesul Utilizatorilor catre: a. serviciile furnizorilor de Video Streaming si b. participanti in 
calitate de Parteneri in Pachetul Video Streaming 

2.2. Furnizorii de servicii de Video Streaming pentru a deveni Parteneri trebuie sa indeplineasca 
cerintele tehnice descrise in art. 6. Telekom Romania/Telekom Romania Mobile ofera acces 
nediscriminatoriu pentru furnizori pentru a participa in Pachetul Video Streaming. 

2.3. Acordul comercial intre Telekom Romania/Telekom Romania Mobile si Partener pentru accesul in 
Pachetul Video Streaming poate fi realizat urmand urmatorii pasi: 

2.3.1. Furnizorul de servicii de Mesagerie trebuie sa trimita un email la adresa Telekom 
Romania/Telekom Romania Mobile apps@telekom.ro cu cerinta de participare („Cerinta 
pentru includerea in Pachetul Video Streaming”). In cazul in care furnizorul doreste 
participarea in oferta cu mai mult de un serviciu de Video Streaming acesta va trimite catre 
Telekom Romania/Telekom Romania Mobile cate o cerinta de participare pentru fiecare 
serviciu. 

2.3.2. Furnizorul va prezenta informatii despre denumirea comerciala a serviciilor, modalitatea de 
accesare a serviciilor de catre utilizatori si detalii tehnice aferente 



 

2.3.3. Telekom Romania/Telekom Romania Mobile va analiza serviciile oferite de furnizor daca 
respecta caracteristicile serviciului de Video Streaming si va confirma posibilitatea includerii 
in Pachetul Video Streaming printr-un email de raspuns pentru fiecare Cerinta pentru 
includere in Pachetul Video Streaming catre adresa de email asociata respectivei cerinte, in 
cel mult 10 zile lucratoare de la primirea cerintei. Partenerul accepta faptul ca in urma 
incheierii Acordului Comercial, serviciul nu va fi inclus in Oferta Comerciala si oferit 
Utilizatorilor daca Telekom Romania/Telekom Romania Mobile nu poate identifica serviciile 
furnizate de Partener prin legaturile tehnice implementate intre parti. Daca furnizorul detine 
mai multe servicii de Video Streaming, atunci pentru fiecare din acestea va fi semnat un Acord 
Comercial. 

2.3.4. Termenii si Conditiile sunt aplicabili si descriu cerintele minime tehnice. Pot exista alte conditii 
pentru Parteneri si vor fi parte integrala din Acordul Comercial. Chiar daca Telekom 

Romania/Telekom Romania Mobile nu exprima expres o obiectie asupra termenilor generali 
ai serviciilor Partenerilor pentru utilizatorii acestor servicii, ei se aplica doar in situatia in care 
Termenii si Conditiile sau Acordului Comercial fac referire in mod special la acestia. Este 
agreat faptul ca NDA-ul semnat intre parti inaintea Acordului Comercial si lansarii Pachetului 
Video Streaming va ramane in vigoare pana la data lansarii comerciale pentru utilizatori a 

Optiunii video 50 GB. 
2.3.5. Telekom Romania/Telekom Romania Mobile isi rezerva dreptul de a modifica termenii 

prezenti cu efect aplicabil imediat. Telekom Romania/Telekom Romania Mobile va informa 
Partenerii asupra acestor modificari (prin email este suficient). In aceste cazuri Partenerii au 
dreptul sa denunte Acordul Comercial prin notificare scrisa cu 60 de zile inainte. 
 

3. Comunicarea Partenerului ca participant in Pachetul Video Streaming 

3.1. Ulterior identificarii serviciilor prin legaturile tehnice implementate sau lansarea Pachetului Video 
Streaming, Telekom Romania/Telekom Romania Mobile va comunica Partenerului faptul ca 
serviciile de Video Streaming apartinand Partenerului sunt parte a Pachetului Video Streaming, 
avand conditia ca Partenerul sa respecte Termenii si Conditiile prezente cat si Acordul Comercial 
intre parti. Este acceptat fara loc de interpretari faptul ca partile inteleg si agreeaza pozitia Telekom 
Romania/Telekom Romania Mobile nu este una de revanzator sau furnizor a serviciului de Video 
Streaming oferit de Partener. Responsabilitatea furnizarii serviciului de Video Streaming cat si 
respectarea termenilor generali ai serviciului de catre utilizatori apartine in totalitate si fara echivoc 
Partenerului. 

 
4. Detalii ale Pachetului Video Streaming 

4.1. Implementarea tehnica si detaliile Pachetului Video Streaming (inclusiv conditiile pentru volumul 

de trafic) cat si eventualele ajustari (ce pot include dar nu sunt limitate la ce tip de continut sau 
servicii sau tipuri de utilizare sa fie incluse in Pachetul Video Streaming) vor fi decise unilateral de 
Telekom Romania/Telekom Romania Mobile. 

4.2. Telekom Romania/Telekom Romania Mobile decide unilateral categoria de clienti si 
disponibilitatea si caracteristicile ofertei promotionale a Optiunii Video 50 GB. 

4.3. Telekom Romania/Telekom Romania Mobile poate decide unilateral retragerea Video Streaming 
in orice moment fara posibilitatea ca Partenerii sa revendice daune directe sau indirecte. 

4.4. Pachetul Video Streaming va fi disponibila doar in Teritoriu. 



 

 
5. Conditii Optiunea Video 50 GB 

5.1. Doar serviciile de de continut video streaming ce apar in lista de parteneri in Pachetul Video 
Streaming sunt incluse in Optiunea Video 50 GB, daca conditiile comerciale si tehnice din Termeni 
si Conditii sunt indeplinite. 

5.2. Serviciile partenerul pot fi incluse in Pachetul Video Streaming daca fac parte din urmatoarea 
categorie: 

5.2.1. Serviciu Video Streaming – insemna continut video la cerere (on-demand) sau transmis in 
timp real (live streaming). 

5.2.2. Continutul Video respecta drepturile de autor 
5.2.3. Traficul de date utilizat pentru servicii instalarea aplicatiilor Partenerilor din Pachetul Video 

Streaming  este exclus si va fi tarifat conform conditiilor comerciale aferente planului tarifar al 

utilizatorilor 
 
 

6. Cerinte Tehnice 
6.1. Serviciile de Video Streaming pot fi adaugate Pachetul Video Streaming daca Partenerul pune la 

dispozitia Telekom Romania/Telekom Romania Mobile informatiile tehnice necesare, descrise in 
art. 6.2, pentru a putea identifica si marca Serviciile fata de alte servicii. Serviciile pot fi mentinute 
in Pachetul Video Streaming doar daca Partenerul informeaza Telekom Romania/Telekom 
Romania Mobile asupra modificarilor de configuratie aparute in informatiile tehnice furnizate. 

6.2. Informatiile tehnice necesare Telekom Romania/Telekom Romania Mobile cuprind, dar nu in mod 
exclusiv, adresele IP, porturi, protocoale, lista de adrese URL, Web subdomain, si/sau SNI (pentru 
HTTPS), criptare HTTPS (daca se aplica) daca sunt aplicabile pentru a furniza Serviciile catre 

utilizatorii finali Telekom Romania/Telekom Romania Mobile. 
6.3. Tipurile de utilizare a serviciilor eligibile in Pachetul Video Streaming vor fi furnizate de catre 

Partener utilizatorilor sai intr-un mod distinct fata de alte servicii sau tipuri de utilizare care nu fac 
parte din Pachetul Video Streaming. 

6.4. Orice modificare efectuata de Partener sau de furnizorii sai externi pentru Serviciile parte din 
Pachetul Video Streaming, ce include dar nu este limitat, pentru identificarea Serviciilor incluse in 
Pachetul Video Streaming si oferite utilizatorilor trebuie comunicate Telekom Romania/Telekom 
Romania Mobile cu o (1) luna in avans in scris (email este suficient) pentru a permite Telekom 
Romania/Telekom Romania Mobile identificarea corecta a Serviciilor parte a Optiunii Video 50 GB 
cat si colaborarea pentru teste si validarea modificarilor inainte ca acestea sa fie disponibile 
utilizatorilor Serviciilor. Telekom Romania/Telekom Romania Mobile isi rezerva dreptul sa 
suspende includerea Serviciilor Partenerului prin notificare scrisa (email este suficient) daca 

modificarile nu pot fi implementate in timp util. 
 

7. Contact 
7.1. Fiecare parte din Acordul Comercial va pune la dispozitie si va comunica in timp util o persoana 

de contact si detaliile de contact in scris (email este suficient). Persoana de contact a Furnizorului 
va fi disponibila in timpul orelor standard lucratoare (Luni-Vineri intre 9:00 si 17:00) pentru intrebari 
tehnice sau alte intrebari pentru includerea in Pachetul Video Streaming. 
 



 

8. Conformitate cu legea ale Serviciilor 
8.1. Partenerul garanteaza ca respecta legislatia in vigoare din Teritoriu pentru Serviciile oferite si va 

respecta si indeplini cerintele tehnice detaliate in art. 6. 
 

9. Termene si Inchiderea contractului 
9.1. Acordul Comercial va avea o durata de un (1) an cu posibilitatea de prelungirea. Fiecare parte 

poate denunta unilateral contractul prin notificare scrisa cu trei (3) luni inainte „Perioada de Gratie”. 
9.2. Partile vor colabora in perioada de incheiere pentru a retrage Serviciile din Pachetul Video 

Streaming in conformitate cu cerintele legale si cerintele interne Telekom Romania/Telekom 
Romania Mobile. 

9.3. Dreptul de a inchide contractul fara Perioada de Gratie poate fi exercitat in urmatoarele cazuri: 
9.3.1. Orice parte incalca un provizion material parte a Termenilor si Conditiilor, in acest caz nu va 

exista o perioada de gratie sau informare scrisa, provizioanele materiale sunt cele expuse in 
art. 6 Cerinte Tehnice si art. 8 Conformitate cu legea ale Serviciilor sau 

9.3.2. Orice Parte a incalcat o obligatie prezenta in Termenii si Conditiile prezente, dar dupa 
expirarea termenului de doua (2) saptamani alocat remedierii acestei incalcari sau notificari, 
exceptie fac situatiile in care bresa prezinta un risc crescut sau alte circumstante speciale 

9.4. Telekom Romania/Telekom Romania Mobile are dreptul sa denunte Acordul Comercial daca 
Pachetul Video Streaming va fi scoasa din oferta comerciala Telekom Romania/Telekom Romania 
Mobile. Notificarea in acest caz va cuprinde o perioada de gratie de patru (4) saptamani 

9.5. Denuntarea Acordului Comercial va fi efectuata in scris. 
 

10. Alte precizari 
10.1. Fiecare parte la Acordul Comercial va fi responsabila si va achita orice cost necesar pentru 

a indeplini obligatiile proprii din Termeni si Conditi si din Acordul Comercial. 
10.2. Utilizarea de catre Telekom Romania/Telekom Romania Mobile a marcilor inregistrate ale 

Furnizorului se va face doar in cazul acceptului de utilizare a Furnizorului in scris (email este 
suficient) 

10.3. Orice comunicare a Furnizorului asupra Acordului Comercial cu Telekom 
Romania/Telekom Romania Mobile va avea loc dupa aprobarea Telekom Romania/Telekom 
Romania Mobile 

10.4. Legea care guverneaza Termenii si Conditiile si Acordul Comercial este cea aplicabila pe 
teritoriul Romaniei. Totodata Telekom Romania/Telekom Romania Mobile poate accepta in cazuri 
exceptionale aplicabilitatea legii generale din jurisdictia Furnizorului 

In situatia in care orice articol din Termenii si Conditiile prezente este declarat invalid sau nu poate fi aplicat, 
acest lucru nu va afecta restul Termenilor si Conditiilor. 


